
3035 م.ك. مج1

علم الهيئة والفلكالموضوع3035 م.ك. مج1مخطوط رقم

تحرير اقليدسالعنوان

ترجمة :اسحاق بن حنين ـ 298 // تنقيح : ابوالحسن ثابت بن قرة الصابي ـ 288 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

669 هـتاريخ النسخ

يوسف بن ابراهيم بن ابي المكرمإسم الناسخ

1 ـ 126عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3035 م.ك. مج2

علم الهيئة والفلكالموضوع3035 م.ك. مج2مخطوط رقم

كتاب االكر ـ لثيودوسيوس ـالعنوان

ترجمة ; محيي الدين يحيى بن محمد المغربي ـ 680 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

669 هـتاريخ النسخ

يوسف بن ابراهيم بن ابي المكرمإسم الناسخ

126 ـ 144عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3035 م.ك. مج3

علم الهيئة والفلكالموضوع3035 م.ك. مج3مخطوط رقم

الكرة المتحركة ـ اتوليكوس ـالعنوان

المؤلف
تـرجمة : ثابت بن قرة الصابي ـ 288 هـ / تنقيح : نصير الدين ابوجعفر محمد بن 

محمد بن الحسن الطوسي ـ 672 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

669 هـتاريخ النسخ

يوسف بن ابراهيم بن ابي المكرمإسم الناسخ

144 ـ 147عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3035 م.ك. مج4

علم الهيئة والفلكالموضوع3035 م.ك. مج4مخطوط رقم

عصاة الطوسيالعنوان

الطوسي ; نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن ـ 672 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

669 هـتاريخ النسخ

يوسف بن ابراهيم بن ابي المكرمإسم الناسخ

147 ـ 149عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

رسالة في العمل باالسطرالبالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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